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Termina no próximo dia 29 o prazo de entrega de candidaturas para o Orçamento Participativo da Escola. O 
Orçamento Participativo das Escolas é um processo que garante a todos os alunos a possibilidade de participarem 
ativamente no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da escola, de acordo com as suas 
preferências, necessidades e vontades. Apesar de o prazo ser curto, ainda vamos a tempo de propor uma boa ideia 
para melhorar as escolas Secundária e dos Castanheiros.  

O futuro está aí e passa pela escola. Como vem sendo hábito, recebemos a Associação Inspiring Future, que irá 
desenvolver uma atividade, hoje, dia 26, destinada a todos os alunos do ensino secundário. Dessa atividade constam 
uma sessão sobre o acesso ao ensino superior no Auditório e vários workshops, dirigidos aos alunos do 12º ano, 
enquanto que, na zona de acesso ao bar dos alunos, apresentam-se stands de faculdades e universidades com 
informações para todos os alunos. 
 

Também hoje, dia 26, o 11.ºT (a turma do curso profissional de Técnico de Turismo do 11.ºano) desloca-se em visita de 
estudo a Sintra. Nesta atividade letiva em contexto profissional, os alunos visitam o Palácio da Pena, realizam o circuito 
literário de Os Maias de Eça de Queirós (a partir daquele capítulo oitavo onde acaba por não haver nem Marias 
Eduardas nem queijadas) e visitam o Hotel de Seteais. 
 

Em semana curta de dias de aula, no sábado, dia 29, só uma atividade desportiva entra em competição: a nossa equipa 
de trampolins vai saltar na Póvoa de Stª Iria. 

 

Estamos no momento de apuramento dos representantes de ano que vão disputar a final do concurso de leitura 
expressiva Ouvir-te Ler, que reúne todos os ciclos do Agrupamento. Os representantes dos primeiro e segundo ciclos já 
foram apurados e, na próxima semana, serão apurados todos os representantes dos anos da Secundária.    
 
 

Na biblioteca dos Castanheiros apresenta-se uma exposição de cartazes  para a Campanha "Miúdos a Votos" 
elaborados em Oficina Criativa Experimental e Português. 
 
 

No ano consagrado à saúde das plantas, nada melhor que festejar o milenário (e saudável) Castanheiro de Vales, 
candidato a árvore europeia do ano. A votação decorre até ao dia 29 de fevereiro e o nosso castanheiro está 
acompanhado por outras árvores fantásticas. Para votar deve aceder a https://www.treeoftheyear.org/vote. 
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